Alle kommuner må
hå en hørselskontåkt
I dag varierer det kommunale hørselstilbudet mye og HLF ser utfordringer knyttet til
kompetanse og finansiering av tjenestilbudet. Det er viktig at tjenestene er helhetlige,
forutsigbare og at brukeren får de rehabiliteringstjenestene og hjelpemidlene en skal ha når
en trenger det.
Det er viktig med hørselsfagligmiljø som møter brukerens behov og utfordringer. HLFs
medlemmer rapporterer om ulik oppfølging, tilbud, kompetanse og tilrettelegging. I tillegg
varierer tilbudet i forhold til bosted og kommunens ressurser til å gi tilbud. Mange
hørselshemmede havner ufrivillig utenfor utdanning og arbeid på grunn av manglende
rehabiliteringstilbud eller lang ventetid. Sosial isolasjon og psykisk uhelse kan også bli en
konsekvens.
En kartlegging av hørselskontakter utarbeidet av Helsedirektoratet viser at det er et flertall
som mener at kommunens/bydelens rehabiliteringstilbud til hørselshemmede ikke er
beskrevet i plandokumenter. Samme kartlegging viser at det blant koordinerende enheter og
hørselskontakter er det en høy andel som mener det ikke finnes en oversikt over antall
personer med hørselshemming i kommunen/bydelen. Videre oppgir respondentene at 3 av
10 har rehabiliteringstilbud til hørselshemmede i ulike aldersgrupper, nær 5 av 10 har det
ikke, mens 2 av 10 er usikre på om de har dette.
HLF vil påpeke viktigheten av å ansette hørselsfaglig utdannet personell (for eksempel
audiopedagog), som kommunal hørselskontakt. Behovet for å styrke kompetansen og øke
den faglige bredden innen hørsel er også i tråd med anbefalingen til Helsedirektoratets
arbeidsgruppe som har sett på avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene
og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsfeltet.
Økt samhandling mellom frivilligheten, brukerorganisasjonene og det offentlige er en styrke.
HLF er glad for å kunne bidra med sin kompetanse, hørselshjelpere og likepersoner for å
styrke det kommunale tjenestetilbud. Kombinerer kommunene dette frivillige arbeidet med
hørselsfaglig kompetanse hos hørselskontakten vil dette være et viktig bidrag for å få et godt
og helhetlig kommunalt hørselstilbud.

Det er viktig at dagens rettigheter forblir hjemlet i folketrygdloven. Rettigheter som i dag er
regulert av folketrygden vil vannes ut hvis finansieringsansvaret overflyttes til kommunene.
HLF krever at:
- Kommunene må ha en styrket kompetanse og økt faglig bredde innen hørsel
(slik Helsedirektoratets rapport IS 1947 fra 2011 anbefaler). Alle kommuner må ha
hørselskontakter med hørselsfaglig kompetanse. Dagens rettigheter må forbli hjemlet i
folketrygdloven.

